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كاَن يا ما كان يف قدمِي الزماِن، اأمرٌي يدعى �سيغفريد يعي�ُص يف 

لُه  جتَد  اأن  امللَكُة  ه  اأمُّ اأرادت  والع�رشين،  احلادي  عيِدِه  ويف  مملكٍة. 

زوجًة تليُق به. 

ــ »اأخرياً �سوف ي�سبُح ابني �سيغفريد رجاًل بالغًا. �ساأجُد له اأمريًة 

جميلًة ليَتزّوَجها، لأنّني قريبًا جداً �ساأ�سلُِّمُه العر�َص«.

ه حان الوقت لترتَك العر�َص.  كان العمُر قد اأْوَهَن امللكَة، فراأت اأنَّ
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�أُقيَم يف �لق�رِص حفٌل ر�ق�ٌص كبرٌي و�أتى  �أخري�ًً، يف ليلِة عيِد ميالِد �لأمرِي �حلادي و�لع�رصيَن، 

�أنا�ٌص كثريون لالحتفاِل بعيِده. َكاَن �لأمرُي َيْق�سي وقتًا ممتعًا وَي�ستمتُع بالطعاِم �للذيِذ ويرق�ص 

رق�سة ڤالز فِرحًة َمع �أ�سدقاِئه.

بالفعل.  �سعيٌد  يوٌم  »�ليوَم  �ملفرَحة:  �لر�ق�سِة  بالأجو�ِء  �لأمرُي ب�سوٍت مرتفٍع، مبتهجًا  �ساح 

لي�ستمتَع �جلميُع بوقته«. 

يف تلك �للحظِة، �ُسِمَعْت �ساِفرٌة ق�سريٌة وو��سحٌة تقوُل:

ــ »�مللكُة قادمٌة«.

ول  �لوجه   
َّ
حممر �لأمرِي  لروؤية  وم�ستاءًة  �حلاجبنِي  عاِقدَة  �لرق�ِص  َحَلبِة  �إىل  �مللكُة  َدخلت 

ي�ستطيُع �أَْن يقَف جامد�ً.

ــ »�سيغفريد، لن تعوَد طفاًل بعَد �ليوِم. �لآَن، عليَك �أَْن َتت�رّصَف بحذٍر مثَل �أيِّ �سخ�ٍص بالٍغ. �أنَت 

ِعدُّ حفلًة ر�ق�سًة لتْختَاَر، من بني �لأمري�ِت �للو�تي  �لأمرُي �لذي �َسَيتوىّل �لعر�َص بعدي. ليلة غٍد، �َساأَ

�سياأتنْيَ ِمَن �لبلد�ِن �لأخرى، زوجَتَك ِلَتُكوَن �مللكَة �مل�ستقبليَة، َهْل َتْفهْم؟«.

ــ »ولكْن، �أّمي...!«.

�أعاَدْت تلَك �لكلماُت غري �ملتوّقعِة �لتي َتاأْمُره بالَزو�ج، �لأمرَي �سيغفريد �إىل ر�سِدِه فحاوَل �لتكّلَم 

ه، َلكنَّها غادرت �ملكان حّتى قبل �أن يبد�أ كالَمُه. مع �أمِّ

ــ »كيف يل �أن �أتزّوَج من فتاٍة ل �أُِحبُّها؟«.

تنّهَد �لأمرُي و�أحنى ر�أ�َسُه. فهو ل ي�سعه خمالفة �أمٍر للملكِة لكنَّ ذلَك كان �أمر�ً لن َيتقّبَله ب�سهولٍة. 

بد� �لقلُق و��سحًا على وجه �لأمرِي، و�نقلبْت �أجو�ُء �حلفلِة �لفرَحة �إىل �أجو�ٍء فاترٍة. حاول �أ�سدقاوؤه 

ِة، لكّن ذلك مل ُيجِد نفعًا ومل ي�ستطيعو� تغيري تعابرَي  �لنكاِت و�لقياِم باألعاِب �خلفَّ �إبهاَجه ب�رصد 

وجِهِه �لباهتة وفمه �لعاب�ص.
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��أ�صدقا�ؤه من  �لأمري  َنظر  �خلارِج. عندئٍذ،  �أجنحُتها يف  ترفرف  �أ�صو�َت طيوٍر  �َصِمعو�  فجاأًة 

�لنافذِة، فر�أ�� عدة بجعاٍت جميلٍة َتِطرُي فوق �حلقِل نحو �لغاباِت.

لَتغيري �جلوِّ �لفاتر، �قرتَح �أحد �أ�صدقاِء �لأمري �أن يذهبو� ل�صطياد �لبجعات.

 �أَْن �أَختاَر 
ّ
َب باقرت�ح �أ�صدقائه فور�ً ��نتظر �لذهاب بحر�رة: »غد�ً، علي مل يعد �لأمرُي مكتئبًا �رحَّ

�أُريُد. ح�صنًا، فلَنْذهِب �لآن �ن�صطاد  �أّمي. �لكن، على �لأقل �صاأفعُل �ليوم ما  �أَمَرْت  ز�جًة يل كما 

�لبجع!«.

�بعد �أن ��صتعّد�� لل�صيِد، غادر�� �لق�رَص فرحني.
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قاَد �لأمرُي ��أ�صدقا�ؤه جيادهم نحو �لغابِة بعك�ِس �صوِء �لقمر. �بينما �متطى �لأمري جو�َده، 

�صعَر بارتياٍح �أكرب. �أخَذ ��أ�صدقا�ؤه ينظر�ن ميينًا �ي�صار�ً بحثًا عن �ملكاِن حيث حّطت �لبجعاُت 

هِل �أبد�ً �إيجاُد �لبجعاِت يف �لغابِة �لو��صعِة �يف �لليِل �مُلظلِم.
ّ
منذ �قٍت ق�صرٍي. لكْن مل يكن من �ل�ص

بعد مر�ِر َبْع�ِس �لوقِت �هم يتجّولوَن يف �لغابِة، َ�جد�� بحريًة كبريًة. َبدت مياهها عجيبًة 

�لبحريِة،  �صفاِء  من  ز�د  �ما  �ل�صماء.  يف  �لرّب�قَة  ��لنجوَم  �خلافَت  �لقمِر  �صوَء  تَعِك�ُس  �هي  جد�ً 

كني�صٌة �حيدٌة مبنّيٌة على �أحد جو�ِنِبها. كان منظُر �لبحريِة باأكملها ُتَفًة طبيعّيًة ر�ئعًة. �من �صّدِة 

هم �ّتفقو� على �ل�صمت. �إعجاِبهم بجماِل �لبحريِة، مل ينِطق �أحدهم بكِلمٍة كما لو �أنَّ
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َ ال�سكوَن الهادئ.  ، عال نعيب بومٍة نابٍع من العدم ليك�سرِ يف تلك اللحظةرِ

ويف الوقترِ نف�سه، َحدَث �سيٌء غام�ٌض. فقد طارترِ البجعاُت، التي مل َيجدوها 

. يف اأيِّ مكاٍن، واحدًة تلَو الأخرى وحّطت على البحريةرِ

ان�سابت البجعاُت النا�سعُة البيا�ضرِ كالثلجرِ على �سطحرِ املاءرِ واأخَذت ت�سبُح 

ٌع  غرٌي مر�سّ  �سَ
ٌّ
بهدوٍء. وعلى راأ�ضرِ البجعة التي كانت يف املقدِّمة، تاٌج ذهبي

، فقاَل لهم  هرِ ينظروَن اإىل البجعاترِ . وكان الأمرُي خمتبئًا مع اأ�سدقائرِ بالأملا�ضرِ

بهدوٍء:

ال�سمَت  اجلميع  ليلتزم  البجعات؟  لن�سطاد  الآن  َنْذهُب  َهْل  »َح�سنًا،  ــ 

فنحا�سها بهدوٍء من جميع اجلوانب«.

َك اأ�سدقاوؤه بحذٍر. ولكْن، َقْبَل اأَْن يخطوا خطواٍت 
ّ
، حتر مّتبعنَي كالَم الأمريرِ

طارْت  ما  و�سعان  ها،  باأجنحترِ فرفرَفْت  بوجودهم  البجعاُت  ترِ  ّ
اأح�س عّدة، 

. ماءرِ
ّ
َقت بعيداً يف ال�س

ّ
وتفر

�ساَح الأمرُي بعجلٍة:

ــ »احلقوا بالبجعاترِ كلُّكم! اأنا �َساأَبقى هنا واأراقب!«.

وبينما   . بالبجعاترِ وحلقوا  اأمَرُه،  منّفذيَن  جيادهم،  اأ�سدقاوؤه  امتطى   

الأمري  اأّما   . البحريةرِ على  ليخيَِّم  ال�سمُت  عاَد  اجلياد،  حوافررِ  اأ�سوات  اختفت 

. الذي بقي مبفرده، فَحب�َض اأنفا�َسه وجل�َض يحدُِّق يف البحريةرِ
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َق �لأمرُي يف �لبحريِة طوياًل و�أح�صَّ فجاأًة ب�شخ�ٍص ما حوَلُه. حدَّ

ــ »من تر�ُه َيُكوُن يف عمِق �لغابِة ويف هذه �ل�شاعِة �ملتاأخرِة من �لليِل …«. 

فاختباأ �لأمري د�خل �شجريٍة، ونظر ب�شعوبٍة �إىل �ملكان �لذي �شمَع منه �شوَت �ل�شخ�ص، وتفاجاأ 

لروؤيِة �مر�أٍة غريبٍة َم�شْت نحو �ل�شجريِة حيث كاَن يختِبئ، غرَي عاملٍة بوجوِدِه، فاأخَذ ير�قُبها يف 

�شمٍت، وفجاأًة فتَح عينيِه تعّجبًا ومل ي�شتطع �أن ي�شّدقَّ ما ر�آُه، لأنها َكانْت عن كثب جميلًة جد�ً. 

ماِء.
ّ
 �للوِن وبَدْت كاأّنها مالٌك من �ل�ش

َّ
كانت ترتدي ثوبًا عاجي

ــ »كيف ميكن �أن توجد �مر�أٌة بجمالها على �لأر�ِص!؟«.

َنه�َص ببطٍء لكي ل ُيزعَجها وَم�شى نحوها.

ِر؟«. ــ »�أنا ��شمي �شيغفريد. َمْن �أنِت؟ ومَل �أنِت هنا يف هذ� �لوقِت �ملتاأخِّ

ٍد وقالت: تر�جعت �إىل �لور�ء متفاِجئة، ثّم َنظرْت حولها برتدُّ

ــ »��شمي �أوديت. �أَنا َمْلُعوَنٌة ب�شحٍرِ �رّشيٍر. �أحتّوُل �إىل بجعة يف خالِل �لّنهاِر و�أعوُد �إن�شانًة ِمْن 

منت�شِف �لليِل وحّتى ُطلوِع �لفجِر«.

َتها �ملاأ�شوّيَة بُحزن ل مثيَل لُه. فَنْظر �إليها �لأمري و�َشاأَلها ثانيًة: وثَقْت ِبِه فاأخرَبْته ق�شّ

ــ »مَل قد ُتلَعُن �شيدٌة جميلٌة مثُلِك بتعويذٍة �رشيرٍة؟«.

�أحَنْت ر�أ�شها، وتاَبَعِت �لكالم بهدوء:

ــ »�أَنا �أمريٌة من بلٍد جماوٍر. ويف يوٍم من �لأّياِم، ُكْنُت �أَم�شي يف �لغاباِت َمع خادماتي، وَدخْلنا 

خطاأً �إىل منطقٍة حمظورٍة حيث يعي�ص �ل�شيطاُن روثبالت. وحني ر�آين روثبالت، �أر�َد �أن يتزّوجني، 

َلكنِّي َرف�شُت فغ�شَب وحّولني وخادماتي �إىل بجعاٍت«.
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ــ »اأما من طريقٍة لوقِف مفعوِل اللعنِة؟«.

الأبِد،  اإىل  اأن يحبَّني  اأقابَل �سخ�سًا يحبُّني فعاًل ويق�سُم على  اأن  ــ »ثّمة طريقٌة واحدٌة، وهي 

وعندها يتوّقُف مفعوُل ال�سحر«.

 وفيما ا�ستمع الأمري اإليها، �َسعَر باأّنه ينجذُب اإليها اأكرث. فاأم�سَك يديها الثنتني بحرارٍة وقاَل 

لها:

ريَن قريبًا جداً من لعنِة روثبالت ال�ّشير. اأنا �َساأُكوُن ال�سخ�َص 
ّ
ــ »ل تقلقي يا اأمرية، الآن. �ستتحر

ِك اإىل الأبد«. الذي �َسُيحبُّ

عندما �سِمَعْت كلماته ال�سادقة، امتالأْت عيناها بالدموِع.

َيُهزُّ  ما  �سخ�سًا  وَكاأَن  البحرية  �سطِح  على  كبريًة  موجًة  �سّكلت  قوّيٌة  ريح  هبَّْت  احلاِل،  ويف 

ٍة هائلٍة. ثّم �ُسِمَع �شاٌخ ك�شاِخ وح�ٍص اآٍت من ل مكان. كان ال�سوُت خميفًا لدرجِة اأّن  البحريَة بقوَّ

.
ّ
�سعَره اق�سعر

�شخت اأوديت خائفًة:

ــ »اإّنُه روثبالت! ال�سيطاُن روثبالت اآٍت نحونا!«. 

.» ــ »اأوديت، تعايل اإيلَّ

وما اإن ظهَر حّتى حاوَل القِتاب ِمْنها بج�سِمه ال�سخِم. يف تلك اللحظِة، وقَف الأمرُي ب�شعٍة 

اأمامها وَدفَعه بعيداً.

ــ »روثبالت، اأّيها ال�سيطاُن ال�سّيئ! تراجْع حاًل!«. 

عب�َص روثبالت لظهوِر الأمرِي غري املتوّقِع وهّدَده:

ًة اأخرى«.
ّ
ــ »كيَف جتروؤ وَتتحّداين! اإذا اأردَت اأن تعي�ص فِمَن الأف�سِل لَك اأّل تهاجَمني مر

ك، وبدًل ِمن ذلك، اأَخَرَج قو�َسه و�سهمًا و�سّوبهما نحو روثبالت.
ّ
لكّن الأمرَي َلْ يتحر

ــ »اأنَت اأّيها ال�سيطان، ا�ستعدَّ للَموت!«.

لكّن الأمريَة اأوقفْتُه ب�شعٍة:

ْن اأُبطَل اللعنَة ال�شيرَة اأبداً«. ــ »ل ترِمه! ل َيِجُب اأَْن َتْقتَله. اإذا ماَت، لن اأَ�ستطيَع اأَ

ِبِه.  اإّل اأن ُيخف�َص القو�َص ويِحدَّ من غ�سَ
ٌ
حينئٍذ، ل يكن اأمام الأمرِي خيار

ــ »اأَترى؟ لن َت�ستطيَع اأبداً اأَْن َتْقتَلني. هاهاها هاهاها...«.
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َيْن�سى  اأَْن  الأمرُي  َي�ستطِع  مل  ولفرتٍة،  طوياًل.  الأمرِي  ِمْن  �َسِخَر  اأن  بعَد  ثانيًة  روثبالت  اختفى 

َب الأمريَة و�َسِخَر ِمْنه فاأطبَق قب�سَته غا�سبًا. روثبالت الذي عّذَّ

ــ »�َسَتْدفُع ثمَن ِفعَلِتَك روثبالت. �َساأُنقُذ اأمريتي واأَْقتُلك، بالتاأكيد«.

وبلطٍف راَح يوا�سي الأمريَة التي َكانْت َترجتف خوفًا.

 وْفقًا لأوامِر اأّمي 
ّ
ــ »اأرجوِك ل تقلقي. اأنا �َساأَْحميك، �سُيقاُم يف ق�رشي الّليلة حفٌل راق�ٌص وعلي

اأخريات لكّنني لن  اأمرياٌت  اأن ت�رُشيه. �ستاأتي  اأَختاَر خالله زوجتي امل�ستقبليَة. لذلك عليِك  اأَْن 

اأختاَر �سواِك«. 

فرَحِت الأمريُة ل�سماعها هذا اخلرَب لكَنها كانْت قلقًة.

ــ »اأتظنُّ اأّن روثبالت �سي�سمُح لنا بتنفيِذ اخلّطِة؟«.

ــ »ل تقلقي فاأنا �ساأحميِك بالتاأكيد«.

قّدرِت الأمريُة ُلطَفُه. فلقد اأُغِرَمْت بهذا الأمرِي الذي كان م�ستعداً ملحاربة روثبالت من اأجِلها.

ــ »فِهمُت، �ساأكوُن يف الق�رِش حاملا ياأزف منت�سُف الليِل، لكّن روثبالت �سي�ستخدم الو�سائل 

َر من اللعنِة 
ّ
، فلن يعوَد باإمكاين اأن اأتر ْق وعُد احلبِّ كلَّها ليمنعَك من تنفيِذ وعِدَك يل. واإن مل يتحقَّ

لالأبِد«.

ــ »وعدي لِك لن يتغرّي«.

 
َّ
تنِي، رَق�سا ومل يعِرفا كيف مر

ّ
ًة ومر

ّ
ورق�سا معًا مّتفقني تَت �سوِء القمِر. دارا يف حلقٍة مر

الوقُت. 

ــ »اأنا اأ�ستمتُع فعاًل بالوقِت معَك يا اأمريي«.

ــ »اأرجوِك يا اأمريتي، ل تن�َسي احلفلَة الراق�سَة الليلَة«.

ومع تال�سي الليل وبزوِغ �سم�ِص ال�سباِح، تّولِت الأمريُة اإىل بجعٍة وحّلَقْت بعيداً.

وبينما نظر الأمري اإليها وهي تطري، فّكر يف احلفلِة الراق�سِة التي �ستقاُم يف ذلك اليوم. ولكن، 

�سقِف  على  وجل�ص  بومٍة  اإىل  تّول  قد  كان  فهو  روثبالت.  وهو  احلفلَة  ينتظُر  اآخر  �سخ�ٌص  كان 

ًة �رّشيرًة وهو يبت�سم. ُ خطَّ الكني�سِة ف�سِمَع احلديث الذي داَر بني الأمرِي والأمريِة كلَّه ثّم بداأ يح�رشِّ



19



20

اُت مرتدياٍت اأجمَل الف�ساتنِي،  م�سى الوقُت وافُتِتَحِت احلفلُة اأخرياً. اأتْت اأمرياُت البلداِن املدعوَّ

ْفَن عن اأنف�سهنَّ اأماَم امللكِة والأمرِي. ومبا اأّنه كان ينتظر الأمريَة اأوديت، فلم 
ِّ
وتقّدْمَن بر�ساقٍة ليعر

ُيِعِر الأمريات الأُخرياِت انتباهًا. اأما املِلَكُة التي جتهُل ما يجوُل يف باِله، فكانْت تنُظُر باإمعاٍن اإىل 

 اأمريٍة وتِلحُّ عليِه.
ِّ
كل

ــ »اأ�رِشْع �سيغفريد، اإذهْب واق�ِص وقتًا �سعيداً مع الأمريات«. 

ي�ستمتع  ولكّنه مل  اأمريًة.  يراق�َص  اأن  ٍد  برَتدُّ قِبَل  عليه،  ال�سديِد  ِه  اأمِّ النهايِة، وتت �سغط  يف 

بالرق�سِة لأنَّ عقَلُه كاَن من�سغاًل يف مكاٍن اآخٍر. كان ينتظر الأمريَة اأوديت ومل يتمّكن من اإزاحِة 

نظِرِه عن املدخِل حيث يتوافد النا�ُص حّتى وهو يرق�ص.

ــ »اأوديت، حبيبتي الأمرية!«.

ف�ساألْتُه امللكُة م�ستاءًة بعد انتهاء رق�سة الڤالز ال�ساد�سة:  

ــ »اأّيهنَّ اخرتَت لتكوَن زوَجَتَك؟«.

َد لبع�ِص الوقِت  عندها، توّجب عليِه اأن يختاَر اأمريًة ويقدَِّم لها الأزهاَر. عِجَز عن الإجابِة وتردَّ

َر اأخرياً اأن يخرِبَ اجلميَع مِبا يجوُل يف ذهِنِه.
ِّ
قبَل اأن ُيقر
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ا منهّن تنا�سبني.  ــ »الأمرياُت احلا�رشاُت هنا اليوَم كّلهّن جميالٌت جداً. لكّني ل اأعتقُد اأنَّ اأيًّ

اإّنني مغرٌم جداً باأمريٍة، وهي �ستاأتي بني حلظٍة واأخرى«. 

وبعد اأن عرّبَ عن راأيِه �رشاحًة، انحنى لالأمريات باحرتام.
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ق�ِص بعَد اإعالِن الأمرِي املفاجئ. اأخذ املجتمعون كلُّهم يف احلفلِة، 
ّ
�ساَد ال�سكوُن يف قاعِة الر

هم بع�سًا متعّجبني. يف تلك اللحظة، نفَخ حار�ُص البّوابِة الأمامّيِة  وامللكُة معهم ينظروَن اإىل بع�سِ

ببوِقِه معلنًا و�سوَل اأمريٍة اأخرى. وُفِتَحْت اأبواُب القاعِة تدريجّيًا لُتظهَر فار�سًا بلبا�ٍص اأ�سوَد يدُخُل 

برفقِة اأمريٍة.

البلداِنِ  اأحد  اإنّني دوُق  َف عن نف�سي. 
ِّ
اأُعر اأْن  اإ�سمحوا يل  اأُقاِبَل جاللَتِك.  اأن  »اإّنه ل�رشٌف يل  ــ 

املجاورِة وهذه الفتاُة هي ابنتي احلبيبُة اأوديت«.

رّج �سوُت الفاِر�ِص يف القاعِة ال�ساكنِة. مل تكن تلك الفتاُة يف احلقيقة اأوديت. اإذ حّول روثبالت 

َل ابنَتُه اأوديل اإىل اأوديت لتتزّوَج من الأمرِي الذي يكوُن بذِلَك قْد اأخَلَف وْعَدُه. نف�َسُه اإىل فار�ٍص و حوَّ

لَة كانْت ت�سبُه اأوديت اإىل حدٍّ بعيٍد. ولكّنه  َق الأمرُي اخلدَعَة لأّن اأوديل املتحوِّ وب�سكٍل غريٍب، �سدَّ

مل ينتبه اإىل اأن ال�ساعَة مل تعلن منت�سَف الليِل بعُد. فامتالأ قلبُه بالفرح عند روؤيِة اأوديت، لأّن وعَده 

ها. ِد وطلَب بتهذيٍب اأن يراِق�سَ
ِّ
لها �سيتحّقق. اقرتَب منها بوجِهه املتور

اأنَّ منت�سف الليِل  اأوديت احلقيقّيُة اإىل ق�رِشِه. ومبا  يف ذلَك الوقت بالتحديِد و�سَلِت الأمرَيُة 

مل يكن قد حان بعُد، كانْت ل تزاُل على �سكِل بجعٍة، ل ت�ستطيُع اأن تدُخل اإىل القاعِة. فجل�َسْت تنظر 

من النافذِة اإىل الداِخِل. وكم كانِت مفاجاأتها كبريًة عندما راأت روثبالت متحّول اإىل فاِر�ٍص وابنته 

ت باآمالها تتال�سى. 
ّ
اأوديل ت�سبُهها، فاأح�س

ــ »اآه، ل ل هذا غرُي معقوٍل! ل تنغ�صَّ يا اأمريي. اأنا هنا! هذه اأنا، الأمريُة اأوديت!«

وحاولت اأن تلفَت انتباَه الأمرِي اإليها فاأخذت ت�رشب النافذَة بجناحيها ولكّن اأحداً يف القاعِة 

مل يلحْظ وجوَدها.
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يف هذا الوقِت، ك�نْت اأوديل املتعجرَفُة َترق�ُص مع الأمرِي حم�ولًة اإغواَءُه. فق�َل ح�ملً� وم�أخوذاً 

به� اإىل ع�مٍل اآخَر :

ــ »اأريُد اأن اأتزّوَج ابنَتَك«.

ابت�سم روثب�لت و�س�أَلُه وال�رّشُّ يف عينيِه:

ــ »اأّيه� الأمرُي العزيز، اأتتعّهُد اأن حِتبَّ ابنتي ول اأحَد �سواه� اإىل اأبِد الآبديَن؟«.

ــ »اأِعُدَك بذلك. �س�أظّل اأحبُّه� حتى املوت«.

م� لبث اأن اأنهى وعَدُه حتى اأظلمِت الق�َعُة و�ُسِمَع �سوُت رعٍد قويٍّ اأع�َده اإىل الواِقع. نظَر حوَلُه 

فراأى اأوديت احلقيقّيَة عنَد الن�فذِة. يف احل�ِل التفَت متف�جئً� اإىل الأمريِة الواقفِة اإىل جواِرِه وق�َل:

ــ »اأو... اأوديت تقف عند الن�فذة؟ من اأنِت اإذاً...؟«.

ــ »اأن� اأوديل، واأنَت تكَرُه اأبي. ولكن، قد ف�ت الأواُن الآَن. اأنَت اأق�َسمَت اأن حُتبَّني اأن� للأبد ولي�ص 

اأوديت، األي�َص كذِلَك؟ ه�ه�ه�! ه�ه�ه�!« واأخذْت ت�سحُك بحّدٍة. ويف تلك الأثن�ِء، ع�د روثب�لت اإىل 

�سكِلِه الأ�سلي.

ــ »اآه ل! هذا م�ستحيل!«.

عذاِبِه  ِمْن  �َسخرا  لكّنهم�  واأوديل.  روثب�لت  واأداَن  يرجِتُف  وبداأ  ِع  املروِّ خلطئه  الأمرُي  َب  تعذَّ

وَخرج� ببطٍء من الق�عِة. يئ�َسْت اأوديت التي راأت كلَّ �سيٍء من الن�فذِة فهرَبْت نحَو الغ�َبِة.

ــ »انتهى كلُّ �سيٍء الآَن...«. واأخذْت تبكي. ح�وَلْت خ�دم�ُته� موا�س�َته� فقلَن له�:

ــ »مل يكن ذلك خطوؤُه. من ُيِكنُه اأن يعلم م� تخّبئه ُخَطُط ال�سيط�ِن ال�رّشيَرُة؟«

َر اأبداً من ال�رّشيِر 
َّ
فق�لت وهي م� زالت تبكي: »لِكنَّ الأمرَي خ�نني، فقدُت كلَّ اأمٍل الآَن. لن نتحر

روثب�لت«.
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�أ�رَسَع �لأمرُي �سيغفريد �إىل �لغابِة فوجَد �لأمريَة �أوديت وخادماِتها 

يائ�سات، فقال باكيًا:

َن من خد�عي  ــ »�آه �أوديت �أنا حّقًا �آ�ِسف. كيَف ُيعَقُل �أّن �ل�سيطاَن متكَّ

 و�أنا م�ستِعٌد للموت لأنقَذِك«.
ّ
ب�سهولٍة... �أنِت �لوحيَدُة �لتي �أُِحب

ِة.  يَّ ّ
�أدرَكت �أوديت �أّن �ملوَت طريَقها �لوحيَد للحر

ٌة ك�َسَف من خالِلها  َفٌة قويَّ فجاأًة رَعَدِت �لدنيا و�أُ�سيَئت وهبَّْت عا�سِ

روثبالت عن نف�ِسِه.

ــ »هاهاها! �أما ِزلَت معتّز�ً ِبَنف�ِسَك؟ �أمل ُتدِرك �أّن �لق�َسم �لذي قطعَتُه 

ذهَب مع �لريِح كوَرِق �خلريف؟ لن ت�ستطيَع �أن ُتنِقَذ �أوديت مّني«.

�ل�سديدُ،  ُب  �لغ�سَ �عرت�ُه  �لذي  �لأمرِي  و�سِخَر روثبالت من جديد من 

َر كيف �نخدَع ب�سهولٍة وكِرَه نف�َسُه ب�سبب  ُه مل يتفّوه بكلمٍة لأّنه تذكَّ لِكنَّ

�خلطاأ �لذي �رتكَبُه.

ــ »هاهاها! هاهاها! ود�عًا يا �أمري. �نتهى كلُّ �سيٍء �لآن!«.

ونفَخ روثبالت مفعمًا باملزيد من �لطاَقِة، رياحًا قوّيًة �أعَمِت �لأمرَي 

و�لأمرية وخادماِتها �للو�تي مل يحتملَن فهربَن يف كّل �لأرجاِء.
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ِة احلبِّ  اَرَبة ال�شيطاِن بقوَّ َ را محُ
ّ
ِخِف الأمرَي والأمريَة مطلقًا فلقد قر غرَي اأنَّ ذِلَك مل يحُ

.
ّ
احلقيقِي

بَّنا مل يتغرّي. اأنا  ــ »�شحيٌح اأّننا مل نتمّكْن من اإبطاِل �شحِر روثبالت ال�رّشير، لكنَّ ححُ

لحُ املوَت على اأن اأكوَن اأ�شرَيَة روثبالت جمّدداً«. اأف�شِّ

اأيدي بع�شهما بع�شًا  اأوديت واأم�شك الثنان  اأماَم ت�شميِم  اأحنى الأمريحُ راأ�َشهحُ ببطٍء 

ب�شّدٍة وتعّهدا اأّل يفرتقا اأبداً ثّم رميا نف�شيهما يف البحرية.

راِن املوَت معًا فلم يتحّمِل الغ�شَب املت�شاِعَد يف 
ِّ
ان�شدم روثبالت عند روؤيتهما يقر

بِطلحُ   تحُ
ِّ
بِّ احلقيقي

داِخِله، اإذ مل يتوّقع اأن يقوما بهذه اخلطوِة. كما كان يعَلمحُ اأّن قّوَة احلحُ

.
ُّ
بُّ الأمرِي والأمريِة احلقيقي اأقوى الّلعناِت ال�شيطانّيِة. واأكرثحُ ما كان يخ�شاهحُ هو ححُ

ج�شميهما  من  فخرَج  يغرقان  وهما  ا  بع�شً بع�شهما  يعانقاِن  والأمريةحُ  الأمريحُ  ظلَّ 

�شوٌء م�ِشٌع. حني راأى روثبالت ال�شوَء �رشَخ وانطوى على نف�ِشِه كاأّنهحُ يتاأمّلحُ جداً.

.»... ــ »ل... ل! كدتحُ اأنت�رشحُ

بعد فرتٍة حتّوَل اإىل دخاٍن اأزرَق وابتَعَد يف �شماء الليل. اأخرياً،     

 روثبالت ال�رّشيِر.
ِّ
ةحُ احلبِّ النقي حّطَمْت قوَّ
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يف اليوم التايل، كان النهاُر على البحرية هادئًا. الرباعُم  اخل�رشاُء مفعمٌة بحياٍة جديدٍة وزوٌج 

من الفرا�ساِت يرُق�ُص فِرحًا حول الأزهاِر اجلميلِة ليتمّنى لالأمرِي والأمريِة ال�سعادَة الأبدّيَة.
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نبذة عن املوؤّلف املو�سيقّي 

بيوتر اإيلت�ش ت�سيكوڤ�سكي

وِلَد ت�شيكوڤ�شكي )1840 - 1890(، اأعظم موؤّلف ملو�شيقى الباليه الكال�شيكّية، يف مدينة ڤوتكين�شك يف رو�شيا. عا�َش يف �شباِبِه حياًة 

ه ب�شبِب عَمِل اأبيِه. مل يدُر�ش ت�شيكوڤ�شكي املو�شيقى  �شعيدًة وغنّيًة وبعد انتقاِلِه اإىل »مو�شكو« يف العام 1848 �شاءْت اأحواُلُه وتزعزعت حياُتُ

�َش نف�َشُه منذ ذِلَك احلنِي للمو�شيقى. 
ّ
ِه وهو يف الراِبعَة ع�رشَة من عمِرِه، فكر َة احلقوِق يف بطر�شبورغ. �شدَمُه موُت اأمِّ منذ ال�شغر. دخَل كليَّ

 يف 1862 حيث تعّلَم املو�شيقى، ثّم ُعِر�َش عليِه اأْن ُيَعلَِّم يف معهد مو�شكو للمو�شيقى. كان تعي�شًا ومكتئبًا 
ّ
التحَق مبعهد بطر�شبورغ املو�شيقي

يف زواِجِه الذي مل يرغب فيه، لكّنه ح�شَل على دعٍم و�شداقٍة ال متناهينِي من اأرمَلٍة ُتدعى »نادزدا ڤون مك«، ما مّكَنُه من موا�شلة مهنِتِه 

املو�شيقّيِة بثباٍت.

َة يف اأعماِلِه. ولكْن، على عك�ش املوؤّلفني  و�شّيَة الفولكلوِريَّ
ّ
 ت�شيكوڤ�شكي وطَنُه كثرياً، ورمّبا كان ذلك �شَبَب ا�شتخداِمِه االأغاين الر

ّ
اأحب

اأي�شًا. واإىل جاِنب �شمفونّياِتِه  و�شّية ال غري، �شعى هو وراء املو�شيقى االأوروبّية التقليدّية 
ّ
الرو�ش االآخرين الذين رّكزوا على املو�شيقى الر

ال�شهريِة رقم 4 و5 و6، نذكر من اأعماِلِه املو�شيقية االأخرى: »كون�رشتو البيانو رقم 1« واأوپرا »يوجني اأونيغن« و»مِلَكُة الب�شتوين« وباليه 

اَرُة البنُدِق« وغريها.
ّ
»بحرَيُة البَجِع« و»االأمرية النائَمُة« و»ك�ش

االأوىل من بني قطع مو�شيقى   ،
ُّ
الكال�شيكي للباليه   

ٌّ
البجِع«، وهي عمٌل متثيلي »لبحرَيِة  واملبدَعُة  الرائعُة  املو�شيقّيُة  النغماُت  ُتعترُب 

الع�شوِر  من  اأملانّيٍة  اأ�شطورٍة  على  مرتكزاً  مو�شكو،  يف  البول�شوي  م�رشح  مدير  بيغيت�شيف«،  »ڤالدميري  كتب  عنده.  االأعظم  الثالث  الباليه 

غِم من ف�َشِل اأّوِل اإنتاٍج للباليه عام 1877 �َشِهَدْت اإعادة اإنتاجه يف بطر�شبورغ بعد وفاِتِه جناحًا هائاًل.
ّ
الو�شطى، ك�شيناريو الباليه. على الر
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نبذٌة عن الر�ّسام  

كيم، �سام هيون

  

�شاَفَر �شام هيون كيم، الذي در�ش الفّن الب�رشي يف جامعِة »�شونبوك«، اإىل الوالياِت املّتِحَدِة، حيث اأكمَل درا�شاِتِه العليا يف الر�شم، 

اٍم لل�شور يف كتب االأطفاِل.
ّ
وهو حاليًا ع�شٌو يف الرابطة الكورّيِة لن�رِش الر�شوِم وُيحا�رُش يف الطالب يف جامعِة »�شونبوك« كما يعَمُل كر�ش

َي�شتعمُل يف اأغلِب االأحياِن األواَن االأكريليك وهو َي�شتمتُع بتطبيِق تقنيٍة َتْبداأُ بخلفيٍة داِكنٍة وي�شتخِدُم يف ما بعد االألواَن ال�شاطعَة، ويف 

ِة.  بع�ِش االأحياِن ي�شيُف فوَقها طبقًة رقيقًة اأخرى. يف كتاِب »بحريِة البجِع« مزَج اأغلَب االألواِن مع اللوِن االأ�شوِد الإظهار احلزن يف الق�شّ

َتِلفة. وعالوة على ذلك، رّكَز على اإ�شفاء اجلّو اخلطر والرائع عرب ا�شتعمال مناذج ُمْ

َة تبدو متلفة من خالل اأ�شلوِبه  وَجَعَل االأمريَة اأوديت واالأمري �شيغفريد وروثبالت ال�رشّير والبجعات، تلك ال�شخ�شّيات املاألوفة والق�شّ

الفريِد واخلا�ِش الذي ُيظهُر ح�شًا مبو�شيقى الباليه.
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